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ΕΠΕΣΕ ΕΞΩ
Πολλές φορές, ειδικά το περυσινό καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός και 
ο επικοινωνιακός μηχανισμός του έβγαζε προς τα έξω πως ο Μιγιάτ 
Γκατσίνοβιτς ήταν περιττός. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έκανε ένα εξάμηνο 
μέτριο προς καλό στο «τριφύλλι». Από τον τεχνικό των «πρασίνων» 
έλειπε το να σκοράρει περισσότερο. Επίσημα προς τα έξω βγήκε επίσης 
πως ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία να κάνει ένα 
deal που θα έφτανε τα τρία εκατ. ευρώ. Στην πορεία βέβαια ξόδεψε 
αρκετά περισσότερα και έχασε και τον Αλεξανδρόπουλο. Μάλλον για να 
το γράψουμε και πιο σωστά έκανε μια εξαιρετικά καλή πώληση παίκτη 
του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. 
Ο Σέρβος μέσος φαινόταν από μακριά πως μετά από καιρό απραξίας και 
ένα καλό δεύτερο μισό σεζόν, τη νέα σεζόν θα ήταν ακόμα καλύτερος. Ο 
Γιοβάνοβιτς ήξερε πως είχε πιθανότητες να πάει Μουντιάλ ο 27χρονος 
πρώην χαφ της Αϊντραχτ και δεν το προτιμούσε. Το έλεγε σε συνεργάτες 
του πως στη διακοπή θα ήθελε να έχει τον βασικό κορμό του μαζί. Συν του 
ότι προτιμούσε να κάνει δουλειές με τον agent Ρούζνιτς (των μάνατζερ των 
τριών Σλοβένων), παρά με τον Μαλένοβιτς. Γνωστό πως τα μανατζερικά 
κανάλια είναι συγκεκριμένα του Ιβάν. 
Με τον Παναθηναϊκό να έχει μόλις μία ισοπαλία στη Super League, δεν 
μπορείς να πεις για ποιο λόγο δεν κράτησε τον Γκατσίνοβιτς. Βέβαια, 
έναν παίκτη που μπορεί να σου δώσει λύσεις στο «8», στο «10» και στις 
τρεις θέσεις σε τριάδα στα χαφ και στα άκρα του κέντρου σε 4-4-2 είναι 
απορίας άξιο πως δεν τον κρατάς. Δεν το συζητάμε πως είναι ανώτερος 
ποιοτικά από τον Τσέριν. Για να μην πούμε πως έκανε λάθος ο Γιοβάνοβιτς, 
ας πούμε πως έκανε λάθος εκτίμηση. Θα τον είχε τον Γκατσίνοβιτς στη 
διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. 

AGENT GREEK

ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ 
ΣΙΩΠΗ
Σίγουροι, το έλεγαν δεξιά κι αριστερά άλλωστε, όσοι ασχολούνται με ρεπορτάζ 
Ολυμπιακού πως ο Σκάρπα 1η Γενάρη θα είναι για προπόνηση στου Ρέντη. Τελευταία 
αυτή η ιστορία έχει μια εκκωφαντική σιωπή ρεπορταζιακά.. Δεν έχει αλλάξει κάτι 
από ότι μαθαίνω. Ίσως να προσπαθεί να αλλάξει όμως. Διότι, ο Σκάρπα θα έρθει 
ως πρωταθλητής Βραζιλίας στον Ολυμπιακό και το έχει καταστήσει σαφές πως 
δεν τρελαίνεται για Ελλάδα. Όνειρό του είναι το αγγλικό πρωτάθλημα. Δεν είναι 
βέβαια σίγουρο πως θα μπορέσει να βγάλει άδεια εργασίας για να αγωνιστεί εκεί. 
Δεν είναι βέβαιο ωστόσο και το κατά πόσο τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Όλοι οι 
καλοί χωράνε θα μου πείτε, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι. Όταν έκανε τη συμφωνία 
με τον Βραζιλιάνο η ομάδα του Πειραιά, δεν είχε έρθει ο Χάμες. Ο Κολομβιανός 
πάει εξαιρετικά και έχει συγκεκριμένη θέση στο γήπεδο. Ήδη ο Μπίελ έκανε… 
χώρο στα άκρα, δεν μπορεί να γίνει και με τον Σκάρπα αυτό. Σε καμία περίπτωση. 
Είναι παίκτης άξονα, παίζει στο «10» ή δεύτερος φορ. Άρα;
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ΕΡΙΞΕ ΤΟΥΣ 
ΤΟΝΟΥΣ
Η πρόσφατη συνέντευξη του Ραζβάν Λουτσέσκου στη NOVΑ είχε σε ένα 
σημείο ενδιαφέρον. Αρκετά μεγαλο μάλιστα. Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ 
δεν ήθελε να ρίξει άλλο λάδι στη φωτιά με τον Ζοσέ Μπότο. Ο Δικέφαλος 
του Βορρά άλλωστε βρήκε το δρόμο, έκανε ένα μικρό σερί, δείχνει πως 
θα εξελίξει νέους παίκτες και γενικώς έχει μπει σε μία ρότα που μοιάζει 
ορθή. Η ένταση ανάμεσα σε Λουτσέσκου και Μπότο έχει εκτονωθεί. Πολλές 
φορές ο Ρουμάνος τεχνικός ρωτήθηκε για τις μεταγραφές που έχει ανάγκη 
ο ΠΑΟΚ. Ήταν προσεκτικός και μετρημένος στις κουβέντες του. Γι’ αυτό και 
στην επιθυμία του για το τι παίκτη θα ήθελε στάθηκε απλώς σε νούμερα. Έναν 
παίκτη που να έχει το εύκολο γκολ. Δεν μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει για 
θέσεις. Απλά για νούμερα τερμάτων. Θα είναι επιθετικός, εξτρέμ, δεκάρι; 
Δεν θέλησε να πει. Με αυτό τον τρόπο προστάτεψε την όποια επιλογή σε 
θέση κάνει ο Μπότο, αλλά και το υπάρχον ρόστερ. Γάτα ο Ρουμάνος..

AGENT GREEK

ΔΕΝ ΘΑ 
ΤΟΝ ΕΔΙΝΕ
Αφήστε απέξω τις όποιες σκοτεινές ιστορίες. Δεν 
θέλει και πολύ μυαλό να αντιληφθεί κανείς πως 
ο Άρης δεν θα έδινε τον Ντανιέλ Μαντσίνι στον 
Παναθηναϊκό. Μόνο με τον τρόπο που προσπάθησε 
να το πάει ο Αργεντίνος (προσφυγή) υπήρχε μία 
ελπίδα, αλλά σιγά μην άφηνε το θέμα στην τύχη του 
ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αρχικά, δεν είναι κακό ούτε 
μεμπτό πως έχει καλές σχέσεις ο Ολυμπιακός με 
τον Άρη. Ο ίδιος ο ισχυρός άνδρας του Άρη έχει 
αναφέρει πως οι θέσεις του ταιριάζουν. Αυτός είναι 
και ο λόγος που ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα για 
να αποκτήσει τον Μαντσίνι. Αλλά αυτό δεν είναι το 
ζήτημα. Το που θα πάει. Αλλά το που δεν θα πάει ο 
26χρονος Αργεντινός εξτρέμ. Στον Παναθηναϊκό δεν 
θα πήγαινε ποτέ. Μόνο τις καταγγελίες που έγιναν από 
τους πρωτοπόρους της Super League για Καρυπίδη και 
Ζερβίνιο να αναλογιστεί κανείς, θα καταλάβει ποιες 
είναι οι σχέσεις των δύο συλλόγων. 
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Στο μεταγραφικό μέτωπο, η περίπτωση του Τσέχου πρώην φορ της 
Μπέρνλι, Ματέι Βίντρα απασχολεί εκ νέου τον Αρη. Ο 30χρονος 
είναι free agent, μετράει 106 συμμετοχές στην Premier League, 
187 στην Championship και 44 με την εθνική Τσεχίας. Ερωτημα-
τικό, η κατάστασή του μετά από μεγάλο διάστημα αποχής, αλλά 
και μετά την εγχείρηση για ρήξη χιαστού που υπέστη τον περα-
σμένο Απρίλιο. 

Ο νους της ΑΕΚ βρίσκεται (και) στους... μουντιαλικούς της παίκτες. 
Δεν είναι λίγοι άλλωστε. Οι Χατζισαφί – Μοχαμάντι αγωνίστηκαν ως 
βασικοί στη φιλική ήττα του Ιράν με την Τυνησία (2-0), ενώ ο Βίντα 
μπήκε ως αλλαγή στη νίκη της Κροατίας επί της Σαουδικής Αραβίας 
(1-0). Στα μεταγραφικά, το «παράθυρο» του υποβιβασμού της Θέλτα 
γεννάει κάποιες αλλά λιγοστές ελπίδες για την απόκτησή του Πινέδα.

Με κριτήριο την περασμένη μεταγραφική περίοδο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
απέδειξε ότι αργεί, αλλά τελικώς επιλέγει τη σωστή περίπτωση ποδο-
σφαιριστή για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού. Κοινώς, έχει «μάτι». 
Αυτό καλείται να επαναλάβει και για τις δύο θέσεις («εξάρι» και «8-
10αρι») που χρειάζεται να θωρακίσει το «τριφύλλι» τον προσεχή Ια-
νουάριο. Φυσικά, από την ενίσχυση δεν αποκλείεται και έλευση εξ-
τρέμ λόγω της απουσίας του Αϊτόρ.

Οχι μία, όχι δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις θα είναι οι μεταγραφές, τις 
οποίες θα επιχειρήσει να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός στη χειμερι-
νή μεταγραφική περίοδο. Μπορεί ακόμα να μην έχουν «κλειδώσει» 
οι αποχωρήσεις (μονοψήφιος ή διψήφιος αριθμός), αλλά οι «ερυ-
θρόλευκοι» έχουν ήδη καταλήξει στις θέσεις που επιθυμούν να ενι-
σχύσουν. Δύο ακραία μπακ, ένας κεντρικός αμυντικός και ο Ντανιέλ 
Μαντσίνι του Αρη αποτελούν τους στόχους των Πειραιωτών.

Οσο οι παίκτες του ΠΑΟΚ απολαμβάνουν τις ολιγοήμερες διακοπές 
τους, ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τους συνεργάτες του σχεδιάζουν την 
προετοιμασία που θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Παράλληλα, το βάρος θα 
πέσει μοιραία στην εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών που ήδη 
έχουν εντυπωσιάσει (Κοτάρσκι, Κωνσταντέλιας, Κουλιεράκης, κ.ά) 
ενόψει επανέναρξης και λιγότερο στις μεταγραφικές προσθήκες. Η 
φετινή αποτελεί άλλωστε περισσότερο χρονιά μετάβασης.
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AΓΓΛΙΑ

ΤΑΛΈΝΤΟ ΑΠΟ ΧΡΥΣΑΦΙ
Η εθνική ομάδα της Αγγλίας είναι σύμφωνα με Διεθνές Κέντρο Αθλητικών 
Σπουδών (CIES) η πιο «ακριβή» του Μουντιάλ του Κατάρ. Οι παίκτες που απαρ-
τίζουν το ρόστερ των «τριών λιονταριών» φτάνουν σε αξία τα 1,3 δις ευρώ, ξε-
περνώντας τα αντίστοιχα της Βραζιλίας (1,25 δις ευρώ) και της Γαλλίας (1,15 
δις ευρώ). Την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία έχει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, η 
οποία αγγίζει τα 175 εκατ. ευρώ και βρίσκεται 50 εκατ. ευρώ πάνω από τη συνο-
λική αξία του ρόστερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ!

ΓΑΛΛΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ... ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Οι τραυματισμοί συνεχίζουν να χτυπούν επίμονα την πόρτα της εθνικής Γαλλίας. Μετά τους Ενγκο-
λό Καντέ και Πολ Πογκμπά και ο Κριστοφέρ Ενκουνκού θα απουσιάσει από το Παγκόσμιο Κύπελ-
λο του Κατάρ. Τη θέση του πρώτου σκόρερ της Bundesliga (12 γκολ), θα πάρει ο νεαρός επιθε-
τικός της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ράνταλ Κολό Μουανί. «Ποιος είναι αυτός;», αναρωτιούνται 
πολύ. Είναι ο 23χρονος που με δικό του τέρμα έδωσε στους «αετούς» την πρόκριση στους «16» 
του Champions League μέσα στη Λισαβόνα επί της Σπόρτινγκ. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΈΥΑΛΩΤΟΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ
Την ώρα που η συνέντευξη – κόλαφος στον Πιρς Μόργκαν συνεχίζει να απασχο-
λεί και με ένα πρόστιμο – μαμούθ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να επίκειται, 
ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στο επίκεντρο, με τους οπαδούς της ομάδας να 
σκίζουν γιγαντοαφίσες του στο «Ολντ Τράφορντ» και τους συμπαίκτες του να του 
συμπεριφέρονται εντελώς τυπικά. Ο «CR7» είναι πιο ευάλωτος από ποτέ, ενώ 
μίλησε και για πρώτη φορά για τον θάνατο του νεογέννητου γιου, χαρακτηρίζο-
ντας εκείνη την περίοδο ως «την πιο σκληρή στιγμή της ζωής του».

ΚΑΤΑΡ

ΈΝΑ ΤΥΠΙΚΟ «ΣΥΓΝΩΜΗ»
Τον γύρο του κόσμου έκανε το απίθανο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στους δρόμους του 
Κατάρ, με άντρες ασφαλείας να «κόβουν» εντελώς βίαια τη live σύνδεση με τηλεοπτι-
κό συνεργείο από τη Δανία που μετέδισε τα τελευταία νέα για το Μουντιάλ. Ο ρεπόρτερ, 
Ράσμους Τάντχολντ, απόρησε με αυτή την πράξη, την οποία οι διοργανωτές έσπευσαν 
να «κουκουλώσουν» και να ζητήσουν ένα τυπικό «συγνώμη» την επόμενη μέρα. Πα-
ράλληλα, ο Λουίς Φαν Χααλ συμφώνησε με την κίνηση των φίλων των «οράνιε» περί 
μποϊκοτάζ της διοργάνωσης. Κι ακόμα δεν αρχίσαμε...
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1
EURO U19 19:30

ΚΥΠΡΟΣ-ΣΟΥΗΔΙΑ
2 -1,0 1,85

Πρεμιέρα κάνουν οι δύο ομάδες στον όμιλο με τους Σουηδούς 
να είναι το φαβορί για την πρόκριση. Οι Κύπριοι θα παίξουν με 
ενθουσιασμό και θα χτυπήσουν στη κόντρα για να κάνουν την 

ζημιά.

ΠΑΙΖΟΥΜΕ «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ 

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ. ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ 
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

6e-SportTime ΠΕΜΠTΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

www.xosetips.com

2
EURO U19 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ
2 -1,0 1,80

Διψάνε για διάκριση οι Σέρβοι με τον όμιλο να είναι αρκετά 
βατός. Στη πρεμιέρα θα πάνε στα γειτονικά Σκόπια με μοναδικό 

στόχο φυσικά το «τρίποντο».

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ 15:40
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ

OVER 2,5 2,20
Οι δύο ομάδες θέλουν να είναι πανέτοιμες για την πρεμιέρα του 
Μουντιάλ και το σημερινό παιχνίδι αποτελεί πρόβα τζενεράλε. 

Δεδομένα δεν θα ρισκάρουν να πάνε στη δύναμη και θα 
παίξουν πιο συντηρητικά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ 20:45
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΝΙΓΗΡΙΑ

OVER 2,5 1,70
Εσωτερικά προβλήματα έχει η Πορτογαλία με τον Ρονάλντο 

να βρίσκεται στο επίκεντρο και να μοιάζει αποκομμένος. 
Πάντως, η ομάδα του Σάντος διαθέτει ποιότητα και μπορεί να 

πάει μακρυά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2 1,65 
Ματς στα μέτρα του είναι αυτό στο Μόναχο για τον Ολυμπιακό, 

με την Μπάγερν να μην φοβίζει. Οι «ερυθρόλευκοι» θα 
επιδιώξουν να πάρουν το ματς για να ρεφάρουν την ήττα-σοκ 

απο την Βαλένθια.

ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ
OVER 155,5 1,82

Η ιταλική ομάδα αρχίζει να προσαρμόζεται στα δεδομένα της 
Ευρωλίγκα και κόντρα στη Μιλάνο έκανε την καλύτερη φετινή 
της εμφάνιση. Μεγάλος στόχος φυσικά είναι τα πλέι-οφ, αλλά 

ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ OVER
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε ρότα επιτυχιών συνεχίζει να βαδίζει η Χρυσούπολη. Το φι-
λόδοξο συγκρότημα των δυτικών προαστίων θριάμβευσε με 2-0 
στην έδρα των Ιλισίων 2004 πραγματοποιώντας ακόμη ένα άλμα 
προς τα υψηλά βαθμολογικά στρώματα του πρώτου απαιτητικού 
ομίλου της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. O αρχιτέκτονας της επιτυχημέ-
νη πορείας Δημήτρης Φιλίππου ανέλυσε τους τομείς που οδή-
γησαν την ομάδα του σε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα: «Κερ-
δίσαμε μία πολύ οργανωμένη και ποιοτική ομάδα σε μία πολύ 

δύσκολη έδρα όπου προσωπικά εκτιμώ ότι δύσκολα θα περά-
σουν ομάδες από το Γουδή. Πετύχαμε ένα καθαρό σκορ επι-
σφραγίζοντας την υπεροχή μας στο δεύτερο μέρος και κρατάμε 
τους τρεις βαθμούς όπως φυσικά και το πολύ όμορφο σε δη-
μιουργία και εκτέλεση δεύτερο γκολ με το οποίο εδραιώσαμε 
το πολύτιμο τρίποντο. και θεωρώ ότι αποδώσαμε σύμφωνα με 
τις δυνατότητές μας. Ήμασταν πολύ αποφασιστικοί και απόλυτα 
συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας. Στοιχεία, τα οποία μας οδήγη-
σαν στην νίκη. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Εκτιμώ ότι το ρεπό 
που έχουμε μπροστά μας θα μας δώσει τη δυνατότητα να προ-
ετοιμαστούμε όσο πιο κατάλληλα γίνεται για την επόμενη αγω-
νισιτκή πρόκληση που μας περιμένει κόντρα στον Διαγόρα Αι-
γάλεω. Μία ομάδα πολύ ποιοτική για την οποία θεωρώ ότι θα 
είναι από τους πρωταγωνιστές του ομίλου».

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
«Πάγωσαν» στην Νέα Ιωνία με την σοβαρότητα του τραυματισμού 
του Νάσου Γερόλυμου. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσε-
ων στις οποίες υποβλήθηκε ο άτυχος ποδοσφαιριστής των «γα-
λαζοκιτρίνων» έδειξαν ότι ο τραυματισμός αποδείχθηκε πολύ 
πιο σοβαρός απ’ ό,τι αρχικά είχε διαπιστωθεί. Ο πολυσύνθε-
τος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Πανερυ-
θραϊκό και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι 
έχει υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου. Ετσι θα χάσει το υπό-
λοιπο της σεζόν. Αναμφίβολα πρόκειται για μεγάλο πλήγμα για 
την ομάδα αφού θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός πολύ σημα-
ντικού παίκτη, αλλά κυρίως για τον αθλητή που δυστυχώς έχει 
για δεύτερη φορά έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό. Απαντες στον 
σύλλογο, αλλά και η συντακτική μας ομάδα του εύχονται ολόψυ-
χα περαστικά και να επιστρέψει σιδερένιος στην ενεργό δράση.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 3-1
Πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου το Ηράκλειο που επι-
κράτησε 3-1 του Ηλυσιακού.Τα γκολ των νικητών σημείωσαν οι 
Ηλιακίδης (10’,60’), Πάντος (20’ αυτ), ενώ ο Ηλυσιακός  είχε 
μειώσει στο 28’με τον Νικολόπουλο. Δοκάρι είχε ο Παρασκευ-
όπουλος στο 85’. Διαιτητές: Αλάμπεης, Καφρίτσας-Βαμβακάς
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Λουκάς Ρόπας): Τουλίτσης, Χαβενετίδης, Λιαπίδης, 
Τηλιγάδας, Καλιακούδας, Χέλμης (64’ Παρασκευάς), Μούτσος 
(79’ Καφετζής), Ηλιακίδης (64’ Τσίχλας), Σταυρογιάννης, Πα-
ρασκευόπουλος (86’ Ανδρέου), Μπουραζάς (64’ Χρήστου)
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ (Ανδρέας Μαντζούνης): Τόλα, Παπαδόπουλος, Στα-
ματάκης (46’ Γαλημίτης), Κούτρας, Πάντος, Τσουρέας (68’ Κασ-
σιανός), Νικολόπουλος (75’ Πουλέρι), Άνχελ (68’ Ταχιράι), Σι-
νομάτι (68’ Τσέργας), Χριστόπουλος, Λέκκας.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: «HΜΑΣΤΑΝ ΠΟΛΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΣ» 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΑ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Επέστρεψε 
«σιδερένιος» 
στις προπονήσεις 
ο Αλντι Μπάμη  
 
Ακρως ενθαρρυντικά εί-
ναι τα μηνύματα που προ-
κύπτουν για τον τεχνικό 
του Ανδρέα Νάστο όσον 
αφορά τη προετοιμασία 
της ομάδας του ενόψιε 
του επερχόμενου ντέρ-
μπι με τον Αττικό Κι αυτό 
διότι ο έμπειρος και επι-
τυχημένος προπονητής 
προβλέπεται να έχει πλέ-
ον στα χέρια του ακόμη 
ένα σημαντικό «πολυερ-
γαλείο» . Ο λόγος για τον 
Αλντι Μπάμη. Ο αριστερο-
πόδαρος ακραίος αμυντι-
κός επέστρεψε στις προ-
πονήσεις της ομάδας μετά 
από τον σοβαρό τραυματι-
σμό του σε τροχαίο. Πήρε 
μάλιστα χρόνο συμμετο-
χής στο χθεσινό προπο-
νητικού χαρακτήρα φιλικό 
με τον Ολυμπιακό Λιοσίων 
(2-2), και αναμένεται σε 
περίπου 20 ημέρες να εί-
ναι σε θέση να βοηθήσει 
την ομάδα και να βάλει 
το δικό του λιθαράκι στην 
προσπάθεια που γίνε-
ται για την διεκδίκηση της 
ανόδου. Η σκέψη και προ-
σοχή όλων στην ομάδα 
των δυτικών προαστίων 
είναι απόλυτα στραμμένη 
στη σαββατιάτικη αναμέ-
τρηση με τον επικίνδυνο 
Αττικό. Ματς, όπου ο Α.Ο. 
Ιλίου θα ψάξει την νίκη, 
ώστε να παραμείνει κοντά 
στην κορυφή του πρώτου 
ομίλου της Α’ Κατηγορίας 
ΕΠΣΑ.

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Τα χθεσινά αποτελέσματα 
του κυπέλλου της Αθήνας 
είναι τα εξής: Ηράκλειο 
– Ηλυσιακός 3-1, Μικρα-
σιατικός – Χολαργός 1-0, 
Διάνα – Θύελλα Αγ Δημη-
τρίου 0-0 (3-1 πεν), Κη-
φισιά (ερ) – Τράχωνες 
2-3,  Ν Ιωνία – Αγιαξ  0-0 
(4-5 πεν).

Αρκετά ανταγωνιστικό πρόσωπο 
παρουσίασε η Λαύρα Αργυρούπο-
λης στην δύσκολη έδρα του Φοίνι-
κα Περιστερίου αποσπώντας το 0-0 
και τον πολύτιμο βαθμό της ισοπα-
λίας. Σε μία εκ προοιμίου ιδιαίτε-
ρα απαιτητική αναμέτρηση, οι «ρο-
σονέρι» ήταν ρο σύνολο, που είχε 
τον απόλυτο έλεγχο στο μεγαλύ-
τερο διάστημα της αναμέτρησης. Η 
ομάδα που δημιούργησε κι έχασε 
τις πιο σημαντικές ευκαιρίες, και 
η οποία μάλιστα δικαιούται να αι-
σθάνεται αδικημένη από το τελικό 
σκορ, σύμφωνα πάντα με την έκ-
βαση και τη εικόνα του αγώνα. Με 
τον τεχνικό Παναγιώτη Καλαϊτζίδη 
να εκφράζει την απόλυτη ικανοποί-
ησή του μέσω δηλώσεών του και 
παράλληλα να στρέφει το βλέμμα 
του στον επερχόμενο εξίσου δύ-
σκολο αγώνα που περιμένει την 
ομάδα του απέναντι στον φιλόδο-
ξο Αστέρα Εξαρχείων «Η αλήθεια 
ότι λειτουργήσαμε εξαιρετικά στην 
αναμέτρηση με τον Φοίνικα Περι-
στερίου. Σε ένα πολύ απαιτητικό 
παιχνίδι και απέναντι σε μία δυ-
νατή ομάδα με σκληρή έδρα, θεω-
ρώ ότι ανταποκριθήκαμε σε αρκετά 
ικανοποιητικό βαθμό και εάν κά-
ποια ομάδα θα πρέπει να αισθάνε-
ται αδικημένη από το τελικό αποτέ-
λεσμα, αυτοί είμαστε εμείς. Πλέον 
επικεντρωνόμαστε για το επόμε-
νο πολύ δύσκολο παιχνίδι που μας 
περιμένει κόντρα στον φιλόδοξο 
και ισχυρό Αστέρα Εξαρχείων. Θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε το συ-
γκεκριμένο ματς με σοβαρότητα 
και αυξημένη προσήλωση, ώστε 
να παλέψουμε με τις πιθανότητες 
που μας αναλογούν για τη νίκη»

 Καλαϊτζίδης: «Με 
σοβαρότητα κόντρα 
στον Αστέρα 
Εξαρχείων» 

Ζήτησε αφύπνιση ο Χατζηλίας 
Μία ακόμη απογοητευτική εμφάνιση, αλλά και 
ήττα πρόσθεσε ο Πανιώνιος Καισαριανής στο .. 
παθητικό του σε αυτό το ξεκίνημα του νέου πρω-
ταθλήματος του τρίτου ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ, με 
θύτη τα Πετράλωνα, γνωρίζοντας την συντριβή 
με το εφιαλτικό 4-0. Σε μία αναμέτρηση, όπου οι 
«κυανέρυθροι» δεν μπήκαν σε κανένα της ση-
μείο στο πνεύμα του αγώνα, δίνοντας δικαιώμα-
τα στους αντιπάλους τους, ενώ δέχθηκαν γκολ, 
από φτηνά αμυντικά λάθη, απόρροια της έλλει-
ψης συγκέντρωσης. Με τον διοικητικό ηγέτη, 
Νίκο Χατζηλία να σπεύδει να δώσει το σύνθη-
μα για άμεση ανασυγκρότηση μέσω δηλώσεών 
του, λέγοντας τα εξής: «Για ένα ακόμη παιχνί-
δι μετά τη διακοπή δεν φανήκαμε αντάξιοι των 
περιστάσεων. Γνωρίσαμε μία βαριά ήττα από τα 
Πετράλωνα, σε μία αναμέτρηση όπου υποπέσα-
με σε πολλά λάθη, Σίγουρα η συνολική εικό-
να που παρουσιάζουμε, μας προβληματίζει και 
δεν ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες 
της ομάδας μας. Επιβάλλεται να.. ξυπνήσουμε 
το συντομότερο δυνατόν.»
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Α.Ο. ΙΛΙΟΥ  

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ο Δημήτρης Φιλίππου



ΝΤΑΝΙΕΛ 
ΑΝΤΙ ΝΤΑΝΙΕΛ...

«Οταν σταματήσεις να αποζητάς κάτι, τότε αυτό 
εμφανίζεται με απρόσμενο τρόπο μπροστά σου». 
Κλισέ που έχει δημιουργηθεί κυρίως για τις 
ανθρώπινες σχέσεις, αλλά που «κουμπώνει» 
σε εκνευριστικό βαθμό με την ποδοσφαιρική 
πραγματικότητα που κυριαρχεί στον Ολυμπιακό. 
Σε μια χρονιά που ξεκίνησε με απανωτά 
αγωνιστικά «ναυάγια», οι «ερυθρόλευκοι» 
προσπαθούν να διέλθουν της φουρτούνας και 
να διαχειριστούν το δεύτερο μισός της σεζόν. 
Για να το κάνουν, πέρα από το φορμάρισμα 
βασικών τους μονάδων (Χάμες, Χουάνγκ, Μπιέλ, 
Μπακαμπού), θα χρειαστούν και ενισχύσεις. 
Και ποια θέση χρήζει προσθήκης εδώ και τρία 
χρόνια στην ομάδα του Πειραιά μετά τη φυγή του 
Ντανιέλ Ποντένσε; Ρητορικώς τέθηκε το ερώτημα, 
το οποίο μπορεί να απαντηθεί με τη φωνή της 
λογικής: Εξτρέμ επειγόντως χρειάζονται οι 
πρωταθλητές Ελλάδος, μιας και δεν υπάρχει 
αυτή τη στιγμή παίκτης στο ρόστερ τους – 
εκτός του αφερέγγυου λόγω τραυματισμών 
Γκάρι Ροντρίγκες - που να συγκεντρώνει τα 
χαρακτηριστικά του Πορτογάλου, όπως ταχύτητα, 
ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, τακτική 
συνέπεια και έφεση στο σκοράρισμα. 
Καλώς ή κακώς, οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού 
έψαξαν πολύ σε όλες τις προηγούμενες 
μεταγραφικές περιόδους για ένα τέτοιο προφίλ, 
αλλά είτε δεν βρήκαν τίποτα, είτε όσοι ήρθαν 
δεν προσαρμόστηκαν ποτέ. Να όμως που ήρθε 
μια συγκυρία για να δώσει μια άμεση και 
δοκιμασμένη λύση. Η ρήξη του Ντανιέλ Μαντσίνι 
με τον Αρη, μπορεί να οδηγήσει τον 26χρονο 
Αργεντινό (15 συμμετοχές, 3 γκολ, 4 ασίστ) στο 
λιμάνι. 
Φαντεζί αλλά και ουσιαστικός, χρήσιμος στα 
πλάνα του Μίτσελ που και στο πρώτο του πέρασμα 
είχε έναν εξτρέμ – σαΐτα (σ.σ. Κάμπελ), 
γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας με 3,5 
χρόνια παρουσίας στη Super League, ο νέος... 
Ντανιέλ ενδεχομένως να αποτελεί τη λύση 
που μανιωδώς οι Πειραιώτες αναζητούσαν σε 
πρωταθλήματα του εξωτερικού. Και το καλύτερο; 
Ελευση με την έναρξη της μεταγραφικής 
περιόδου του Γενάρη που και οι πέτρες γνωρίζουν 
ότι αποτελεί δίκοπο μαχαίρι για οποιαδήποτε 
«ξένη» επιλογή. Δεδομένων των φετινών 
συνθηκών καλύτερα δεν γίνεται...

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, 
μερική, ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση 
του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και 

κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
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